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Ref. Sessão: Plenária Ordinária Nº 663 
DECISÃO: Nº PL-PB 283/2017 
Protocolo: Prot. 1016188/2013 
Interessado: JCR INCORPORAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
Assunto: Auto de infração (VISTAS) 

 
EMENTA: Nega provimento ao mérito, de interesse da empresa JCR 
INCORPORAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAn, com 
aplicação de penalidade aplicada no patamar mínimo, devidamente regularizada, 
em conformidade com a legislação vigente.  
 
                                  DECISÃO 

 
O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/PB, em sua Sessão Plenária Nº 663, de 
27 de dezembro de 2017, considerando a matéria se tratar de recurso ao plenário, em virtude da decisão 
CEECA Nº 1307/2016, que negou provimento ao mérito com aplicação de penalidade no patamar máximo, em 
razão de personalidade jurídica que deixa de registrar a ART referente à atividade desenvolvida; Considerando 
que tal fato constitui infração Art. 1º da Lei 6.496, de 1977 e que o interessado recebeu o auto in loco em 
07/11/2013, que registrou as ARTs 10000000000031056 (Projetos elétrico, hidrossanitário, telefônico) em 
13/11/2013 e a ART 10000000000031404 (PCMAT) em 14/11/2013, e já havia registrado a ART 
10000000000013784 em 31/07/2013. Porém a ART 10000000000013784 apresenta um quantitativo de 360,00 
m², onde o correto segundo o Auto de Infração seria de 431,95 m²; Considerando que o interessado apresentou 
defesa tempestiva, no entanto, não eliminou o fato gerador da infração; Considerando que o recurso foi 
apreciado pelo Plenário tendo o relator apresentado parecer com o seguinte teor: “...PARECER:...... A) Que não 
consta dos Autos do processo um Documento de Recurso ao Plenário; B) Que o mesmo documento 
apresentado na Defesa do Auto de Infração foi apensado aos Autos sem quaisquer comprovação de que tenha 
sido realizado pela Empresa Interessada; C) Que a Empresa foi notificada sobre a Decisão da Câmara 
Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura com a especificação do prazo de recurso; D) Que não consta 
nos Autos o Recurso ao Plenário, um documento legitimo de Recurso ao Plenário; E) Que a Empresa não 
apresentou seu Recurso ao Plenário no prazo; F) Que a Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho do 
CREA/PB agiu de acordo com a Legislação em vigor; G) Que a Câmara Especializada de Engenharia Civil e 
Agrimensura do CREA/PB agiu de acordo com a Legislação em vigor. Assim, somos de PARECER PELO 
MANUTENÇÃO DO PARECER DA Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA/PB, pela 
MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO devendo ser aplicada a penalidade máxima conforme alínea “a” do 
Art. 73 da Lei 5.194/66, bem como que o Setor competente do Crea/PB averigue as circunstancia da repetição 
do Documento constante nas Folhas 6 e 7, nas Folhas 34 e 35, apurando as devidas responsabilidades. Esse é 
o nosso PARECER , Salvo melhor juízo João Pessoa, 8 de outubro de 2017 MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA 
Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA / PB 160353377-0.”; Considerando a 
manifestação do Conselheiro Eng. Elet. Martinho Nobre Tomaz de Souza, que solicitou vistas do processo; 
Considerando á apreciação probatória dos autos, bem assim o voto apresentado pelo relator nos termos 
seguintes: “.....CONSIDERAÇÕES: Considerando que:- Após a diligência e investigação dos fatos, a GR prestou 
a seguinte informação: “...o documento intitulado como RECURSO AO PLENÁRIO foi apresentado pela firma 
JCR INCORPORAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a este Conselho em 17/01/2017 e 
anexado ao processo por nosso ambiente corporativo, visto que nessa fase do processo, a empresa não possuía 
permissão para fazê-lo através de seu ambiente virtual.”, grifo nosso;-Após o esclarecimento dos fatos pela GR, 
resta claro que a defesa foi apresentada pelo autuado e deverá ser observada em seus requisitos de 
tempestividade e admissibilidade;- Quanto a apresentação do recurso ao plenário, de acordo com as 
informações da GR, este se deu em 17 de janeiro de 2017, ou seja, 30 dias após o recebimento da decisão da 
câmara pelo autuado, conforme consta na cópia da AR 18/11/2016 e, portanto tempestivo e admitido, logo 
requer análise do mérito;- Os documentos apresentados no recurso ao plenário, quais sejam: Contrato de 
Construção da empresa com Sra. Raquel Cabral Emílio Bruno, celebrado em 01/08/2013; ART nº 
10000000000031404 do PCMAT, com data de registro em 14/11/2013; ART nº 10000000000031056 dos 
projetos: elétrico, hidrosanitário e telefônico, com data de registro em 13/11/2013 e ART nº 10000000000013784 
de Execução, com data de registro em 31/07/2013 360 m²;-Todas as ART foram registradas após o recebimento 
de AI em comento, cuja data de recebimento pela autuada foi em 07/11/2013, com exceção da ART nº 
10000000000013784, referente à execução, registrada em 31/07/2013, porém com área de construção 360 m², 
divergente da registrada no referdido AI, de 431,95 m², bem como nas demais ART apresentadas;- Após análise 
dos argumentos relatados em sua defesa, no recurso apresentado ao plenário pela autuada, constata-se igual 
teor ao recurso anterior apresentado à Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura (CEECA);- A 
Decisão nº 1307 da CEECA, de 03 de outubro de 2016, foi de parecer pela manutenção do AI, imputando a 
autuada multa no seu patamar máximo, nos termos da alínea “a”, do art. 73, da Lei 5.194/66, em função da 
autuada não haver eliminado o fato gerador do referido AI, “..., por entender que a ART 10000000000013784 
referente a execução não atendeu ao quantitativo constante no Auto de Infração nº 300004543 ”;- O AI lavrado 
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contra a autuada foi pela infração ao Art. 1º da Lei nº 6.496/77, ou seja, pela falta das ART; - A autuada 
apresentou as referidas ART de execução e projetos, anteriormente relacionadas, o que por si só já eliminaria o 
fato gerador do referido AI; Constatado o fato de que a obra estava em andamento, nos termos firmados no 
contrato entre as partes e que havia uma discrepância entre os quantitativos da área de construção informada na 
referida ART nº 10000000000013784 de execução, de 360 para 431,95 m², a obra em questão não poderia 
permanecer com uma ART de execução, cujo quantitativo de sua área fosse incompatível com a realidade da 
área construída, fato este não resolvido na referida Decisão da CEECA, a qual não fez menção sobre a nulidade, 
cancelamento ou substituição da referida ART, bem como as demais ART registradas em datas posterior a do 
AI;- Está previsto na alínea “b”, inciso II, do art. 10, da Res. 1025/09, a substituição da ART nos casos em que 
houver necessidade de corrigir erro de preenchimento;- Da análise do processo, verifica-se que existia a ART nº 
10000000000013784, referente à execução da obra registrada em data anterior ao AI e que as demais ART nº 
10000000000031404 do PCMAT; ART nº 10000000000031056 dos Projetos: Elétrico, Hidrosanitário e 
Telefônico, com data de registro posterior ao AI;- Todas as ART são de responsabilidade da empresa contratada 
e que deveriam ter sido registradas em conformidade com o Art. 1º da Lei nº 6.496/77.PARECER: Ante ao 
exposto, conforme o conjunto probatório constante dos Autos: 1) É de parecer pela manutenção do Auto de 
Infração (AI) nº 300004543/2013, lavrado contra a JCR INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA., por infração do Art. 1º da Lei nº 6.496/77, ao iniciar atividades fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Crea, sem o competente registro das ART do PCMAT e dos projetos: elétrico, hidrosanitário e 
telefônico;2) Solicitar da autuada que providencie a substituição da ART nº 10000000000013784, referente a 
execução da obra, fazendo a correção da área construída de 360 para 431,95 m², nos termos da alínea “b”, 
inciso II, do art. 10, da Res. 1025/09;3) Imputar à autuada a multa no patamar mínimo, devidamente atualizada, 
conforme previsto na alínea “a” do Art. 73 da Lei 5.194/66.É o nosso parecer, s.m.j. João Pessoa, 27 de 
dezembro de 2017. MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA. Engº Eletric. e Seg. do Trabalho – R.N. 
210344573-2. CONSELHEIRO RELATOR EM PEDIDO DE VISTA. COORDENADOR DA CEEE.”, DECIDIU 
aprovar por unanimidade o parecer do relator que nega provimento ao mérito, com aplicação de penalidade 
aplicada no patamar mínimo, devidamente regularizada, em conformidade com a legislação vigente. Presidiu a 
Sessão a Eng. Agrª. GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO, Presidente do Conselho, estando presentes os 
Conselheiros Regionais. Presidiu a Sessão a Eng. Agrª. GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO, Presidente do 
Conselho, estando presentes os Conselheiros Regionais: EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, HUGO 
BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, Mª APARECIDA RODRIGUES ESTRELA, OTÁVIO ALFREDO FALCÃO DE O. 
LIMA, MAURÍCIO TIMÓTHEO DE SOUZA, ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO, DINIVAL DANTAS 
DE FRANÇA FILHO, LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, CARLOS CABRAL E ARAÚJO, MARTINHO 
NOBRE TOMAZ DE SOUZA, LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, ANSELMO DE ALMEIDA 
LUNA, ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO, CARMEM ELEONÔRA C. AMORIM SOARES, Mª VERÔNICA 
DE ASSIS CORREIA, PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, JOSÉ SÉRGIO A. DE ALMEIDA, KATIA LEMOS 
DINIZ, EVELYNE EMANUELLE PEREIRA LIMA, JOÃO ALBERTO SILVEIRA DE SOUZA, ADERALDO LUIZ 
DE LIMA, ROBERTO WAGNER C. RAPOSO, DIEGO PERAZZO CREAZZOLA CAMPOS, FÁBIO MORAIS 
BORGES, LUIZ DE GONZAGA SILVA, JOÃO PAULO NETO, AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, SÉRGIO 
BARBOSA DE ALMEIDA, ALYNNE PONTES BERNARDO, OVIDIO CATÃO M. DA TRINDADE, Mª DAS 
GRAÇAS SOARES DE O. BANDEIRA, LEONARDO EUDES DOS S. MEDEIROS, ANTONIO DOS SANTOS 
DALIA, JOSÉ ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, JULIO SARAIVA TORRES FILHO, MARTINHO RAMALHO 
DE MÉLO, dos Conselheiros suplentes: GIUSEPPE TONI FILHO e PEDRO PAULO DO REGO LUNA. 

 

Cientifique-se e Cumpra-se 

João Pessoa, 27 de dezembro de 2017 
 
 

Eng.Agrª. GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO 
-Presidente- 

 
 
 


